
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

LOTOS Cup Kids LATO 2022 

WISŁA,21.06.2022 r. 

 

Organizator Polski Związek Narciarski 

Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe 

Termin zawodów  21.06.2022 

Miejsce i termin zawodów Skocznia narciarska Wisła Centrum HS-22 i HS-44 

    Trasa biegowa Wisła Jonidło 

Jury i sędziowie  Kierownik Zawodów Marek Cieślar 

    Delegat Techniczny ŚBZN 

    Sędziowie orzekający : ŚBZN, ŚBZN, ŚBZN 

Kategorie wiekowe 

Chłopiec   2011-2012  Dziewczynka 2009-2010 

Chłopiec Młodszy 2013 i młodsi  Dziewczynka Młodsza 2011 i młodsze 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia do zawodów LOTOS Cup Kids należy dokonać przez system zgłoszeń https://pzn.sts-live.pl/ do 

20.06.2022 r. do godziny 12:00 

Zawodnicy zagraniczni dokonują zgłoszeń (imię i nazwisko, rocznik, klub, narodowość) na adres 

zgloszenia.skoki@gmail.com . Opłata startowa wynosi 20 euro za zawodnika. 

Klub, który zgłosi zawodników po upływie wskazanego terminu zgłoszeń zostanie obciążony opłatą 50zł za 

każdego zawodnika. 

 

Postanowienia inne  

− Obecność na odprawie technicznej kierowników drużyn jest obowiązkowa. Każdy klub może być 

reprezentowany przez jednego (1) oficjalnego przedstawiciela – trener klubowy. Ewentualna 

nieobecność musi być usprawiedliwiona poprzez wypełnienie druku oraz wyznaczenie zastępstwa. 

− Organizator zapewnia medale za miejsca 1-3 i dyplomy dla zawodników i zawodniczek za miejsca 1-6. 

− Koszt zagubionego (nieoddanego) numeru startowego wynosi 50 złotych brutto. Dotyczy to również 

nieoddanych numerów zawodników, którzy nie startowali bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu w 

biurze zawodów. 

− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

− Organizator ma prawo do zmiany programu zawodów w zależności od warunków atmosferycznych oraz 

liczby zgłoszonych zawodników. 

− Bieg do kombinacji norweskiej rozgrywany formatem cross z torem przeszkód : start interwałowy, czas 

na mecie zostanie doliczony do czasu straty po skoku do KN i suma czasów będzie stanowiła wynik 

zawodnika. 

 

 

https://pzn.sts-live.pl/
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

LOTOS Cup Kids LATO 2022 

WISŁA,21.06.2022 r. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

Wtorek, 21.06.2022        WISŁA CENTRUM 

 

9:30 weryfikacja zgłoszeń i odbiór numerów startowych 

10:00 odprawa techniczna kierowników drużyn  

10:30 seria próbna HS22 : chłopiec młodszy i dziewczynka młodsza 

2 serie konkursowe (1 seria do KN)  

seria próbna HS44 : chłopiec i dziewczynka  

2 serie konkursowe (1 seria do KN)  

ceremonie dekoracji  

ok.1h po ceremoniach dekoracji bieg do kombinacji norweskiej  WISŁA JONIDŁO 

chłopiec młodszy i dziewczynka młodsza 600m z przeszkodami 

chłopiec i dziewczynka 1000m z przeszkodami 

 

W zależności od ilości zgłoszonych zawodników oraz warunków atmosferycznych program zawodów i 

dystanse biegów mogą ulec zmianie.  

 


